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1. Актуальність теми і зв ’язок з науковими програмами.

Гострий панкреатит (ГП) продовжує залишатися одним з найбільш складних 

і прогностично несприятливих захворювань органів черевної порожнини. В 

структурі нозологічних форм невідкладної абдомінальної патології він стало 

посідає третє місце після гострого апендициту та гострого холециститу. 

Кількість пацієнтів з даним видом патології має тенденцію  до зростання, а 

результати лікування і, зокрема, хірургічного, не можна вважати задовільними, 

оскільки показники ускладнень та післяопераційної летальності залишаються 

достатньо високими.

Незважаючи на те, що різні аспекти діагностики, консервативного та 

хірургічного лікування хворих на ГП активно обговорюються на сторінках 

періодичних наукових видань, а також на різного рівня хірургічних форумах, 

ціла низка принципово важливих питань проблеми залишається 

дискутабельною та остаточно не вирішеною. З огляду на наведені обставини, 

тему дисертаційної роботи, яка присвячена опрацюванню діагностичних та 

лікувальних - консервативних медикаментозних і операційно-хірургічних 

аспектів при гострому панкреатиті, слід визнати безсумнівно актуальною і 

такою, яка заслуговує на схвалення.

Тема дисертації має прямий зв'язок з державними та галузевими 

програмами, оскільки наукове дослідження виконане у відповідності до плану 

НДР кафедри загальної хірургії ЛНМ У «Діагностичні та тактичні аспекти 

хірургічного лікування інтра- та екстраабдомінальної патології гнійно-



запального генезу» (реєстраційний номер 0110U00153) та «Опрацювання 

діагностичних та лікувальних підходів при гострому панкреатиті та його 

гнійно-некротичних ураженнях» (№ 00115U00343). Дисертант є виконавцем 

фрагментів, присвячених гострому панкреатиту.

2.Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна.

Дисертаційна робота являє собою глибоке, завершене наукове 

дослідження, в якому міститься цілісний і новий підхід до вирішення складної 

проблеми діагностики, прогнозування важкості перебігу та комплексного 

лікування хворих на ГП. М етодологічний підхід, а саме принцип 

мультидисциплінарного наукового пошуку, який обрано при виконанні 

наукового дослідження, слід вважати правильним і оптимальним для 

розв’язання сформульованої мети і завдань дослідження. В ньому чітко 

прослідковуються логічно-послідовні і ідеологічно підпорядковані один 

одному етапи роботи. М етодичний аспект дисертаційного дослідження 

заслуговує на особливий позитивний наголос. Так, в роботі, окрім 

загальноприйнятих класичних, лабораторних, біохімічних, променевих і 

інструментальних методик обстеження застосовано спеціальні методи - 

топографо-патоморфологічні, цитоморфологічні, бактеріологічні з 

верифікацією аеробної та анаеробної мікрофлори, фізико-хімічні, 

патогістологічні, статистично-аналітичні. Подібний методичний підхід надав 

можливості автору отримати результати, що достовірно віддзеркалюють зміст 

широкого діапазону аспектів предмету наукового дослідження.

Наукове дослідження виконано на достатньо високому рівні. Значний за 

об’ємом клінічний матеріал у кількості 752 хворих на ГП, який закладений в 

основу роботи, методологічно вірно поділено на дві групи -  основну в кількості 

460 осіб, по відношенню до яких реалізовано окреслені діагностично-лікувальні 

підходи і порівняльну, що об’єднувала 292 пацієнтів з традиційним 

лікуванням. Це надало підстави обґрунтовано доводити переваги 

запропонованих діагностичних та операційних заходів. М етоди дослідження є

2



з
сучасними і адекватними для отримання необхідних даних. Всі отримані 

показники та результати досліджень опрацьовано з використанням методів 

варіаційної статистики, зокрема, критеріїв С т’юдента і у2, що засвідчує 

достовірність та переконливість сформульованих заключень та висновків.

Відносно змісту і структури роботи, то слід констатувати, що дисертація 

складається зі вступу, семи розділів власних досліджень, розділу аналізу і 

узагальнення результатів, висновків та списку використаних джерел літератури.

Вступ відповідає існуючим вимогам і включає всі необхідні складові, 

написаний логічно, послідовно, переконливо.

Перший розділ (огляд літератури) містить достатньо змістовну інформацію 

стосовно різних аспектів консервативного і хірургічного лікування ГП. 

Матеріал представлений історично-хронологічно і разом з тим в аналітичному 

ключі з виокремленням спірних і невирішених питань, які власне 

досліджуються в роботі.

Другий розділ роботи починається з визначення термінологічних понять. 

Аналізуючи чинні на сьогодні термінологічні дефініції в хірургічній 

панкреатології і підходи до них іноземних дослідників, автор запроваджує 

термін «гострий ускладнений панкреатит» для кваліфікації захворювання з 

розвитком ускладнення, як основних чинників оцінки тяжкості захворювання 

та факторів вибору диференційованої тактики їх хірургічної корекції. З даною 

трактовкою не можна не погодитися. Далі в розділі наведено вичерпну 

характеристику клінічного матеріалу і методів дослідження як 

загальноприйнятих, так і спеціальних -  бактеріологічних, цитоморфологічних, 

фізико-хімічних, патогістологічних, а також методики статистичного 

опрацювання отриманих результатів.

В третьому розділі відображені матеріали з вивчення характеристик та 

особливостей місцевих ускладнень захворювання. Оскільки в самій назві 

роботи фігурують «місцеві ускладнення», автором наведений поглиблений 

аналіз всіх вірогідних ускладнень як за топографо-анатомічними зонами їх 

розвитку, так і за патоморфологічними субстратами і кількісними



характеристиками. Достатньо вдалою і доречною слід визнати і обґрунтовану 

дисертантом пропозицію розглядати широкий спектр різноманітних місцевих 

ускладнень гострого панкреатиту із застосуванням визначень «одиночні», 

«множинні» та «поєднані». Внаслідок здійсненого аналізу, доведено, що в 

клінічному перебігу помірно тяжкого ГУП виникають, переважно, одиночні, а 

при тяжкому - множинні та поєднані локальні ускладнення. М атеріал розділу 

викладений систематизовано, змістовно і переконливо. Опрацьовано 

удосконалену класифікацію місцевих ускладнень ГП (основану на результатах 

дослідження), яка має не тільки наукове і академічне значення, а і практичний 

сенс, тому що створює підґрунтя для вибору методів їх хірургічної корекції.

В четвертому, найбільш об’ємному розділі, викладені результати 

спеціальних досліджень, а саме бактеріології тканинного і рідинного матеріалу, 

цитоморфології вмісту перипанкреатичних рідинних скупчень, фізико- 

хімічних/рН-метричних досліджень панкреатогенної рідини, інтралюмінарних 

досліджень верхніх відділів Ш КТ -  стравоходу, шлунка, дванадцятипалої 

кишки та патогістологічних проксимального відділу тонкої кишки. Розділ 

завершується проміжними висновками, в яких віддзеркалено основний зміст 

викладеного матеріалу. Отримані результати вдало об ’єднані в таблиці, 

діаграми, переконливо ілюстровані мікрофото цитоморфологічних, 

патогістологічних та ендоскопічних досліджень. Здійснено поглиблений аналіз 

особливостей виявлених порушень з оцінкою їх клінічного значення і, зокрема, 

можливостей використання як критеріїв та предикторів об’єктивної оцінки 

тяжкості та прогнозу ГУП.

Оскільки, одне із завдань дисертаційної роботи полягало у вирішенні 

проблеми діагностики захворювання і виявленні його місцевих ускладнень, 

п’ятий розділ повністю присвячений опрацюванню зазначених питань. Слід 

позитивно оцінити логіку та послідовність проведення даного фрагменту 

дослідження, починаючи від розрахунку діагностичної цінності різних 

клінічних, лабораторно-біохімічних показників і даних додаткових обстежень 

за критеріями «Чутливість», «Специфічність» та «Діагностична Ефективність»
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з наступним вибором найбільш інформативних з них і побудовою 

діагностичного алгоритму, апробація якого у 87 пацієнтів з різними гострими 

хірургічними захворюваннями черевної порожнини сприяла встановленню 

точного діагнозу ГУП у 97 % клінічних випадків.

Ш остий розділ присвячений опрацюванню медикаментозно- 

консервативного компоненту мультидисциплінарного підходу до вирішення 

проблеми. Представлено опрацьовані автором нові методики медикаментозної 

терапії з оцінкою їх ефективності у порівнянні з існуючими методами. Причому 

низка способів патогенетично обгрунтованого медикаментозного впливу є в 

повній мірі оригінальною, що підтверджується Патентами України на корисні 

моделі. Запропоновані режими антибіотикогерапії, які основані на аналізі 

чутливості та резистентності мікрофлори і методи раннього ентерального 

харчування, що базуються на даних попередньо проведених досліджень, мають 

безсумнівні елементи оригінальності. Розділ заверш ується проміжними 

висновками, в котрих чітко сформульовано основні результати даного 

фрагменту дослідження.

В сьомому розділі, який займає центральне місце в дисертаційному 

дослідженні, викладено опрацьовану тактику хірургічного лікування хворих на 

ГУП з використанням мінімально інвазійних, традиційних операційних 

технологій як в ізольованому вигляді, так і в їх поєднанні. М атеріали розділу 

представлені аргументовано і переконливо. Вони базуються на даних 

статистичного аналізу отриманих результатів. Доведено, що застосування 

малотравматичних способів в конкретних клінічних ситуаціях і при окремих 

видах місцевих ускладнень ГУП сприяло зростанню їх частки у загальній 

структурі всіх операцій, як самостійних -  від 19 % до 57 % так і в якості 

етапних перед застосуванням традиційних технологій -  з 12 % до 26 %. Даний 

матеріал наведено чітко та вичерпно, що не може не заслуговувати на 

позитивну оцінку. Представлено конкретні загальновизнані показники 

покращення результатів хірургічного лікування в основній групі пацієнтів у 

співставленні з традиційними операційно-тактичними підходами. В цьому ж



розділі містяться дані стосовно запровадження принципу «Fast-track-хірургії» в 

лікуванні даної категорії хворих і наведені показники, які доводять його 

ефективність при помірно тяжкому ГУП і недоцільність застосування при 

тяжкому перебігу захворювання. Даний фрагмент дисертації слід визнати 

особливо важливим, оскільки можливості зазначеного підходу в хірургічній 

панкреатології не вивчалися.

В останньому розділі проаналізовано і обговорено основні результати 

проведених досліджень у співставленні з відомими даними, що створює умови 

для більш цілісного сприйняття наукової роботи.

Висновки конкретні, змістовні, сформульовані повноцінно та повністю 

відображають сутність науково-теоретичних та практичних результатів 

дисертаційного дослідження

3. Новизна дослідження та одержаних результатів.

Незважаючи на те, що питання діагностики, визначення тяжкості 

захворювання, прогнозування клінічного перебігу, змісту консервативної 

медикаментозної терапії та особливо хірургічної тактики присвячені чисельні 

наукові публікації та матеріали міжнародних консенсусних рішень, в дисертації 

представлено цілу низку науково-теоретичних положень і даних практично- 

прикладного значення, які складають безсумнівну наукову новизну. Це 

стосується, зокрема, абсолютно нового і оригінального підходу до вирішення 

проблеми ГУ П шляхом реалізації методології мул ьтидисципл і парного 

принципу наукового дослідження з виокремленням його пріоритетних 

складових, які є предметом суміжних медичних спеціальностей. Внаслідок 

проведеного аналізу різних термінологічних понять, достатньо обґрунтовано і 

виправдано запропоновано новий термін «гострий ускладнений панкреатит», 

який має як теоретичне значення, так і практичну доцільність, оскільки в ньому 

закладено розуміння наявності різних ускладнень ГП. Вперш е представлено їх 

характеристику за топографо-анатомічними, патоморфологічними і кількісними 

ознаками і здійснений розподіл на «одиночні», «множинні» та «поєднані».



На підставі вивчення характеристик панкреатичної інфекції з використанням 

методик аеробного і анаеробного культивування матеріалу та з наступним 

аналізом отриманих даних на основі застосування сучасних показників 

(коефіцієнт Ж аккара, індексів асоціаційності) окреслено особливості 

бактерійного чинника, який, приєднуючись до первинного асептичного 

запалення, трансформує його у гнійно-некротичний процес. Причому, що є 

особливо важливим, даний фрагмент має не тільки теоретичну новизну, 

оскільки анаеробна мікрофлора при ГП у роботах вітчизняних дослідників не 

вивчалась, а і важливий практичний контекст, пов'язаний з оцінкою клінічного 

значення отриманих результатів для визначення виду консервативної 

(антибактерійної) терапії та хірургічної тактики.

Вперше представлено матеріали стосовно фізико-хімічних та 

цитоморфологічних характеристик перипанкреатичних рідинних скупчень, 

яким у класифікації ГП (Атланта, 2012) надано особливо важливе значення. 

Внаслідок поглибленого наукового пошуку з реалізацію  інтралюмінарного 

фрагменту мультидисциплінарного дослідження, зокрема, ЕГДС, уточнено дані 

про характер і структуру органічних уражень верхніх відділів Ш КТ -  

стравоходу, ш лунка і дванадцятипалої кишки. З ’ясовано також особливості 

патогістологічних порушень шарів стінки проксимального відділу тонкої 

кишки з кількісною морфометричною оцінкою змін слизової оболонки, що 

являє собою патоморфологічну основу синдрому ентеральної/киш кової 

недостатності, яка розвивається при ГП.

Автором розпрацьовано нові методи медикаментозної консервативної 

терапії, зокрема такі як фармакотерапія больового синдрому, нівелювання 

ексудативно-набрякових уражень паренхіми залози і перипанкреатичних 

тканин, нормалізація секреторної функції шлунка і підшлункової залози, 

корекції метаболічних порушень, а також вдосконалено методику раннього 

ентерального харчування. Новизна опрацьованих оригінальних лікувальних 

способів підтверджена 10 Патентами України на корисні моделі. До 

безсумнівної новизни дослідження слід віднести і теоретично обґрунтовану та
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клінічно реалізовану тактику хірургічного лікування хворих на ГУП з 

використанням сучасних мінімально інвазійних інтервенційних технологій як в 

ізольованому вигляді, так і в поєднанні з традиційними втручаннями з чітким 

визначенням ніші для їх застосування в конкретних клінічних ситуаціях. 

Безсумнівна новизна роботи полягає і в тому, що розпрацьовано і доведено 

доцільність реалізації принципу «Fast-track-хірургії» у хворих на ГУП з 

окресленням компонентів, що сприяють покращенню результатів лікування 

даних категорій пацієнтів. Цей фрагмент дисертаційної роботи заслуговує на 

особливу увагу і позитивну оцінку, оскільки, незважаючи на широке 

розповсюдження даної ідеології лікування («хірургія швидкого шляху») в 

Європейських країнах, в Україні вона тільки починає знаходити своє визнання, 

а в лікуванні ГУП взагалі не застосовується.

4.3начення для науки і практики, шляхи використання результатів 

дослідження.

Дисертаційна робота має вагоме науково-теоретичне значення, оскільки 

окреслює широке коло патоморфологічних, бактеріологічних, фізико-хімічних, 

інтралюмінарних та радіологічних особливостей патологічних процесів, які 

виникають в клінічному перебігу гострого панкреатиту і являють собою 

сутність місцевих ускладнень захворювання. Беззаперечним є і практичне 

значення результатів дослідження, тому що запропоновано цілу низку 

конкретних і реальних для впровадження в діяльність установ практичної 

охорони здоров’я заходів діагностичного, прогностичного, медикаментозно- 

консервативного і хірургічно-тактичного плану, які істотно поліпшують 

ефективність лікування даних контингентів хворих.

5. Повнота викладу основних результатів дисертації в опублікованих 

працях і авторефераті.

Стосовно публікацій за темою дисертаційної роботи, то слід відзначити, що 

матеріали її опубліковано у 46 наукових працях, з яких 24 у фахових виданнях, 

в тому числі наукометричних (9), у закордонних журналах (2), що в повній мірі 

відповідає вимогам ДАК МОН України щодо оприлюднення матеріалів



докторських дисертацій. Видані також Методичні рекомендації МОЗ України 

(Київ, 2015) і Інформаційний лист МОЗ України. Одержано 10 Деклараційних 

патентів України.

Кількість наукових публікацій по матеріалам дослідження повністю 

відповідає вимогам до докторських дисертацій.

6. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення.

При аналізі дисертаційної роботи принципового характеру недоліків і 

зауважень не виявлено, однак, виникла низка запитань, на основні з яких 

хотілось би почути відповіді:

1. В чому оригінальність опрацьованої класифікації місцевих ускладнень 

гострого панкреатиту і в чому її практичне значення?

2. Якими були покази для встановлення зондів для раннього ентерального 

харчування ендоскопічним, трансназоінтестинальним та єюностомічним 

шляхом? Чи спостерігалися ускладнення при формуванні єюностоми?

3. В яких клінічних випадках використовувалась відеолапароскопічна 

мінімально інвазійна технологія, а в яких інтервенційна ультрасонографія?

4. В інтралю мінарному фрагменті дослідження встановлені органічні 

ураження ш лунка та дванадцятипалої кишки. В чому полягають 

патофізіологічні механізми виникнення даних порушень?

7.Рекомендації щодо використання результатів дисертації в 

практиці.

Опрацьовані в науковому дослідженні діагностичні та лікувально-тактичні 

підходи при гострому ускладненому панкреатиті, а також обгрунтовані 

принципи хірургічної тактики з використанням мінімально інвазійних та 

відкритих лапаротомних операційних втручань є доцільними для впровадження 

в діяльність загальнохірургічних відділень установ практичної охорони 

здоров’я.

Науково-теоретичні та практичні напрацювання роботи слід 

використовувати у навчальному процесі на хірургічних кафедрах вищих 

медичних навчальних закладів України.
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8. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.

Проведене рецензування роботи надає обгрунтовані підстави зробити 

висновок, що за актуальністю, новизною, теоретичною та практичною цінністю 

одержаних результатів дослідження дисертація Д.В. Андрющенка 

«М ультидисциплінарний принцип діагностики та сучасної хірургічної тактики 

при гострому панкреатиті та його місцевих ускладненнях» є самостійною, 

завершеною науково-дослідною роботою, яка присвячена актуальній проблемі 

сучасної хірургії і відповідає вимогам пункту 10 "Порядку присудження 

наукових ступенів", затвердженого постановою Кабінету М іністрів України № 

567 від 24 липня 2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постанов Кабінету 

М іністрів України № 656 від 19.08.2015 р. та 1159 від 30.12. 2015 p.), що 

висуваються до дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора 

медичних наук за спеціальністю 14.01.03 -  хірургія, а її автор заслуговує 

наукового ступеня доктора медичних наук.

Офіційний опонент 

заслужений лікар України, 

доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри хірургії №1 

ВДНЗ «Буковинський державний 

медичний університет» МОЗ України
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